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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan suatu tahapan pendidikan formal  yang menuntut 

manusia untuk bisa bertindak dan menghasilkan karya. Mahasiswa sebagai 

anggota dari suatu lembaga pendidikan  tinggi dituntun untuk bisa mandiri dan 

memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Tugas-

tugas akademik tersebut antara lain, penyelesaian tugas kuliah, praktikum, 

penyelesaian tugas di lapangan, dan penyelesaian tugas akhir atau skripsi. 

Menjadi mahasiswa memang dituntut untuk bisa aktif dan menyelesaikan studi 

dengan baik agar bisa lulus tepat waktu. semester demi semester telah dilalui, 

seorang mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi agar bisa lulus 

dan memperoleh gelar. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang harus 

diselesaikan secara mandiri oleh mahasiswa. Menyelesaikan skripsi harus 

ditempuh oleh semua mahasiswa S-1 yang ingin mendapat gelar sarjana. Dalam 

proses mengerjakan skripsi, bukan suatu hal yang mudah dilalui oleh mahasiswa. 

banyak kendala yang dihadapi dan tentu harus ada pengorbanan yang dilalui 

untuk mendapatkan gelar sarjana.  

Menurut, Aini dan Mahardayani (2011) Kejenuhan sering melanda 

mahasiswa saat menyusun skripsi. Hal itu membuat malas melanjutkan penulisan, 

sehingga kelulusan menjadi tertunda. Mahasiswa lebih memilih mengerjakan hal-

hal yang menyenangkan dan mendatangkan hiburan, seperti membaca (koran 
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majalah, atau buku cerita lainnya), nonton, ngobrol, jalan, mendengarkan musik, 

dan sebagainya, sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan 

skripsi yang harus diselesaikannya.  

Menurut data dari kompasiana (diakses pada tanggal 21 april 2016), sudah 

banyak sekali mahasiswa yang lama lulusnya. Bukan karena tidak cerdas atau 

pintar, tetapi karena tak fokus dalam menulis karya tulis ilmiahnya. Hal ini 

disebabkan, ketika kuliah, kebiasaan menulis apalagi menulis karya tulis ilmiah 

tidak terbiasakan dengan baik. Membaca bukupun bukan lagi aktivitas penting 

sehingga wajar saja, ketika mahasiswa S1 akan menyelesaikan studinya, selalu 

terkendala menulis  skripsi dan mengalami kesulitan ketika harus memulainya. 

Mahasiswa selalu menunda-nunda pekerjaan menulis. Padahal, untuk sebuah 

karya tulis ilmiah, dibutuhkan ketelitian, dan harus banyak membaca buku untuk 

mendukung kerangka teorinya. Bila tidak, akan kesulitan dalam merangkai kata 

menjadi kalimat yang indah, dan merajutnya menjadi sebuah topik penelitian yang 

layak untuk diteliti, Penyakit yang paling sering ditemui oleh mahasiswa semester 

akhir adalah mereka malas membaca, dan malas pula menulis,  sehingga   ini 

menjadi kendala dalam penulisan skripsi.(Kusumah, 2015) 

Berdasarkan hasil survey dengan menyebarkan kuesioner terbuka 

dilapangan. Survey dilakukan pada tanggal 15 April 2016 kepada 100 orang 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berasal dari Fakultas 

Psikologi, Fakultas Pendidikan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Hukum dan juga 

Fakultas Farmasi yang sedang mengerjakan skripsi, didapatkan data untuk 

mahasiswa yang mengambil skripsi dimulai pada tahun 2014 sampai 2016 antara 
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lain, pada tahun 2014 sebanyak 4%, tahun 2015 50%, dan tahun 2016 sebanyak 

46%. Untuk mahasiswa yang telah mengambil skripsi dari tahun 2014, sebanyak 

75% mahasiswa mengaku tidak aktif melakukan bimbingan, kemudian 25% 

mahasiswa mengaku aktif melakukan bimbingan. Kemudian untuk mahasiswa 

yang mengambil skripsi mulai tahun 2015, sebanyak 68% mahasiswa mengaku 

aktif melakukan bimbingan, dan 16% mahasiswa mengaku tidak aktif melakukan 

bimbingan. Untuk mahasiswa yang mengambil skripsi mulai tahun 2016, 

sebanyak 73,91 % mahasiswa mengaku aktif melakukan bimbingan dan 26,08 % 

mengaku tidak aktif dalam melakukan bimbingan. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa aktif dalam melakukan bimbingan, namun 

meskipun mahasiswa aktif dalam melakukan bimbingan, masih banyak 

mahasiswa dalam proses pengerjaan skripsi tidak sesuai dengan target. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil survey dilapangan yang menunjukkan bahwa untuk 

mahasiswa yang mengambil skripsi pada tahun 2014, dalam penyelesaian skripsi, 

sebanyak 75 % mahasiswa mengaku proses mengerjakan skripsi tidak sesuai 

dengan target, dan 25% sesuai dengan target. Kemudian untuk mahasiswa yang 

mengambil skripsi pada tahun 2015, sebanyak 70% mahasiswa mengaku proses 

mengerjakan skripsi tidak sesuai dengan target, dan 30% mahasiswa mengaku 

sesuai dengan target. Kemudian untuk mahasiswa yang mengambil skripsi pada 

tahun 2016, sebanyak 67, 39% mahasiswa mengaku proses mengerjakan skripsi 

tidak sesuai dengan target, dan 32,60% mahasiswa mengaku sesuai dengan target. 

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase untuk mahasiswa dalam 
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proses mengerjakan skripsi yang tidak sesuai dengan target lebih tinggi dari pada 

yang tidak  sesuai dengan target.   

Dari survey yang telah dilakukan, didapatkan hasil beberapa hambatan 

yang dialami mahasiswa dalam proses mengerjakan skripsi, antara lain untuk 

mahasiswa yang mengambil skripsi pada tahun 2014, hambatan-hambatan yang 

dihadapi antara lain sebanyak 50% mengalami hambatan mencarai data, 25% 

mengalami hambatan mengolah data, dan 25% mengalami hambatan mencari 

referensi. Untuk mahasiswa yang mengambil skripsi pada tahun 2015, hambatan-

hambatan yang dialami antara lain 6% mahasiswa mengaku hambatan yang 

dialami adalah penelitian tertunda, 38% mengalami hambatan komunikasi dengan 

dosen, 16% mengalami hambatan kurang referensi, 4% mengalami hambatan 

mencari judul, dan 36 % mengalami hambatan rasa malas. Untuk mahasiswa yang 

mengambil skripsi pada tahun 2016, hambatan-hambatan yang dialami antara lain 

32,60% mengalami hambatan komunikasi dengan dosen, 30,43% mengalami 

hambatan referensi, 26,08% mengalami hambatan rasa malas, 8,69 mengalami 

hambatan dalam penelitian, dan 2,17 % mengalami hambatan sulit mencari data 

awal. Jadi, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang 

dialami mahasiswa dalam proses mengerjakan skripi antara lain, hamabatan dalam 

mencari referensi, masalah komunikasi dengan dosen, hamabatan dalam 

mengolah data, dan hambatan adanya rasa malas untuk mengerjakan  

Menurut Aini dan Mahardayani (2011) pengerjaan skripsi membutuhkan 

proses panjang dan juga  membutuhkan tenaga, biaya, waktu, dan perhatian yang 

tidak sedikit. Banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa dalam 



5 

 

 

proses menyelesaikan skripsi. Walau demikian, mahasiswa harus bisa fokus untuk 

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan bisa selesai tepat waktu. 

Adanya rasa jenuh dan juga hambatan-hambatan lain yang dialami mahasiswa 

dalam mengerjakan skripsi membuat mahasiswa terkadang menunda-nunda untuk 

mengerjakan skripsi. Menunda nunda mengerjakan atau yang disebut dengan 

prokrastinasi ini merupakan sikap yang tidak disiplin dalam penggunaan waktu. 

Menurut Solomon dan Rothblum (dalam Aini dan Mahardayani, 2011) 

prokrastinasi adalah suatu kecendrungan untuk menunda dalam memulai atau 

menyelesaikan kinerja secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas lain yang 

tidak berguna, sehingga kinerja menjadi terhambat, tidak pernah menyelesaikan 

tugas tepat waktu, serta sering terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan. 

Hasil penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa prokrastinasi terjadi di 

setiap bidang kehidupan, salah satunya di bidang akademik. Penelitian tentang 

prokrastinasi pada awalnya memang banyak terjadi di lingkungan akademik, yaitu 

lebih dari 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi. Pada hasil survey majalah 

New Statement 26 Februari 1999 juga memperlihatkan bahwa kurang lebih 20% 

sampai dengan 70% pelajar melakukan prokrastinasi (dalam Aini dan 

Mahardayani, 2011). Hammer dan Ferrari (Klassen dkk,2008) menemukan 

sebanyak  20% dari orang dewasa mengalami penundaan kronis untuk tugas-tugas 

sehari-hari, sementara tingkat  untuk prokrastinasi akademik bermasalah antara 

mahasiswa diperkirakan berada di  Setidaknya 70-95%. 

Menurut Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muis (2014) 

mengenai prokrastinasi akademik (perilaku penundaan akademik) mahasiswa 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Surabaya, didapatkan hasil bahwa  

dari 307 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya 

tingkat perilaku prokrastinasi akademik terdapat 167 mahasiswa (55%) pada 

kategori sedang, 90 mahasiswa (29%) pada kategori tinggi, dan 50 mahasiswa 

(16%) tergolong melakukan prokrastinasi akademik pada kategori rendah. Tugas 

akademik yang paling sering ditunda oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 

adalah penundaan dalam membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan 

tugas akademik. Lima alasan tertinggi yang banyak dipilih oleh mahasiswa 

Fakultas Ilmu Pendidikan dalam melakukan prokrastinasi akademik adalah alasan 

kategori kemalasan, alasan kategori pengambilan resiko, alasan kategori kurang 

asertif, alasan kategori pengaruh teman, dan alasan kategori kecemasan terhadap 

evaluasi. Dalam penelitian lain, yang dilakukan oleh Surijah dan Tjundjing (2007) 

mengenai prokrastinasi akademik dan Conscientiousness, pada 295 mahasiswa 

fakultas psikologi Universitas Surabaya, di dapatkan hasil bahwa  30,9 % 

prokrastinasi akademik mahasiswa dalam kategori tinggi sampai sangat tinggi, 

kemudian 26,8 % prokrastinasi akademik mahasiswa dalam kategori rendah 

sampai sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya fenomena prokrastinasi 

akademik di antara responden.  

Menurut Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujahidah (2014) mengenai 

prokrastinasi penyusunan skripsi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta didapatkan hasil bahwa tingkat prokrastinasi penyusunan skripsi pada 

kategori sangat rendah yaitu 4 mahasiswa (4,7%), kemudian 32 mahaiswa (37,6) 

pada kategori rendah, sedangkan 44 mahasiswa (51,8%) menunjukan 
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prokrastinasi penyusunan skripsi sedang, dan 5 mahasiswa (5,9%) menunjukan 

prokrastinasi penyusunan skripsi tinggi. 

Menurut Jannah dan Muis (2014) faktor-faktor penyebab prokrastinasi 

akademik antara lain yaitu takut gagal, menolak tugas serta malas, kecemasan, 

pencelakaan terhadap diri sendiri, rendahnya toleransi terhadap ketidaknyamanan, 

pendekatan yang lemah terhadap tugas, kurangnya pernyataan yang tegas, 

permusuhan dengan orang lain, serta stres dan kelelahan. Menurut Ilfiandra 

(dalam Aini dan Mahardayani,2011), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

individu yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi. Faktor eksternal adalah gaya 

pengasuhan orang tua dan kondisi lingkungan yang rendah pengawasan. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kondisi 

fisik dan psikologis individu. Kondisi fisik meliputi bagaimana kondisi tubuh 

subjek itu sendiri, sedangkan kondisi psikologis individu meliputi keadaan 

mentalnya, seperti cemas, takut gagal, takut menghadapi kesulitan. Untuk bisa 

menghadapi kesulitan, seorang individu harus memiliki daya juang. 

Menurut Novianty (2014)kemampuan berjuang atau bisa juga disebut daya 

juang merupakan kemampuan mempertahankan atau mencapai sesuatu yang 

dilakukan dengan gigih. Daya juang juga bisa disebut kecerdasan adversity. 

Menurut Stoltz (dalam Herawaty dan Wulan, 2013) daya juang adalah 

kemampuan ynag dimiliki individu untuk bertahan dan menghadapi dan 

mengatasi segala kesulitan yang terjadi dengan terus ulet dan tekun dalam 



8 

 

 

mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Stoltz (dalam Novianty,2014) 

Terdapat beberapa faktor pula yang mepengaruhi daya juang seseorang yaitu daya 

saing, produktivitas, motivasi, mengambil resiko, perbaikan, belajar, merangkul 

perubahan, dan keuletan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada 

hubungan antara daya juang dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

tingkat akhir yang mengerjakan skripsi?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

penulis ingin memahami lebih lanjut melalui penelitian mengenai “Hubungan 

Antara Daya Juang dengan Prokrastinasi Akademik pada mahasiswa tingkat akhir 

yang mengerjakan skripsi”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara daya juang dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi 

2. Untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat 

akhir yang mengerjakan skripsi 

3. Untuk mengetahui tingkat daya juang pada mahasiswa tingkat akhir yang 

mengerjakan skripsi 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif daya juang terhadap prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi. 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan 

penelitian yang sejenis, terutama bagi peneliti yang memusatkan perhatian 

tentang hubungan antara daya juang dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi.   

2. Manfaat Praktis 

Bagi Penulis : Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengetahui hubungan 

antara daya juang dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat 

akhir yang mengerjakan skripsi.   

Bagi mahasiswa: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

bagi mahasiswa yang sedang meyelesaikan skripsi.  

Bidang psikologi : diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu 

psikologi, khususnya bidang psikologi pendidikan, dan hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses konseling akademik. 
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